ŽÁDOST
o vydání loveckého lístku
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
Jméno a příjmení žadatele:


Datum narození: státní příslušnost:
                                              

Trvalé bydliště:

                                      

Místo, kde se cizinec na území ČR zdržuje:


Číslo pasu a stát, který jej vydal (jen cizinci):


Zkouška z myslivosti složena dne
                                                        

Žadatel žádá o vydání loveckého lístku     

         
         a) pro české občany na dobu určitou od                           do                                                    na dobu  neurčitou*) 
         
          b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem na školní rok

        c) pro cizince na dobu od                                 do 

K žádosti připojeny doklady:

      a) doklad o složení zkoušky z myslivosti
      b) doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
      
      c) doklad o studiu na střední nebo vyšší škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem (jen pro lovecké 
          lístky pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem)
 
    d) platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)

    e) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

    f) doklad o zaplacení správního poplatku


      g) doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

      h) občanský průkaz (pro lovecký lístek pro české občany nebo žáky …), cestovní pas (pro lovecký lístek pro cizince)

čestně prohlašuji, že mi na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani mi  nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění

ve  Frýdku-Místku    dne    
                                                                                            -----------------------------------------------
									podpis žadatele
 Požadovanou variantu zaškrtněte.
Pozn.: přiložené doklady /s výjimkou dokladu totožnosti uvedeného pod písm. h)/ zůstávají součástí správního spisu, k originálům, které chce žadatel vrátit je proto třeba přiložit i jejich kopie.



Úřední záznam o rozhodnutí ve věci vydání loveckého lístku

Věcně a místně příslušný orgán státní správy                                Oprávněná osoba pověřená vedením řízení


Adresa nebo razítko příslušného orgánu státní správy                            Jméno a příjmení oprávněné osoby     


Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ		     Ing. Jakub Fojtík
………………………………………………………………………….                            ...................................................................................... 


Žadateli byl vydán       nebyl vydán      lovecký lístek *)                         Číslo loveckého lístku……………………………………………………


                                                                                                       Vydaný dne…………………       č.j. ……………………………………
Lovecký lístek převzal:


Jméno a příjmení………………………………………………………… 




………………………          …………………………………………....…                           ……………………………………………………….
Dne                                    podpis                                                                      podpis a úřední razítko



*) Nehodící se škrtněte



